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Kystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon: 755 80743
Organisajonsnr: 982 855 381
Bankkonto: 8902.18.43084
Web-sider: www.salta.no
Tilitsvalgte m.fl fra 04.03.2005
Styret:
Leder: Arne Andreassen

75580743 * 48108465
arne.andreassen@posten.no

Nestleder: Svein-Erik Berg
75561705 * 90502514
sveribe@online.no

Kasserer: Birgit Strømsnes
75515568 * 91827823
stestro@frisurf.no

Sekretær: Tine Tangen
75518995 * 90057927
tine-ta@online.no

Styremedlem: Finn-Arne Almås
75587654 * 48028690
ingtang@online.no

Varamedlem: Vigdis Reisang
40464096
vigdis.reisang@nlsh.no

Varamedlem: Kurt Ivan Fosshaug
958 20290
kif@nhk.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand

75518180 * 99025748
arne.rodsand@c2i.net

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Isak Stenersen

75523384 * 95219412
Jørgen Jørgensen
75560629 * 91134829

«Hæringen»:
Høvedsmann: Harald Haave

75518285 * 41426680
harald.hv@online.no

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole

 91367018

Bliksvær:
Leder: Erling Sandness

75528354 * 41500381
Utleie skola: Alf Pedersen

75584902

Auskaret:
Leder Kristin Norli

75580735
Stoff til: arne@neeraas.no

Web-sider:
Leder Henrik Dvergsdal

75518541* 4704444
henrik.dvergsdal@hibo.no

MK Faxsen:
Leder: Odd Jarl Borch

75514662 * 90192674
ojborch@online.no

Charter: 95126125
Web-sider: www.faxsen.com

I begynnelsen av september
hadde jeg gleden av å tilbringe 2
uker i fjæra på Kreta. Solskinn og
nærmere 30 grader hver dag,
men i 9 av 14 dager var det så
mye vind at det ikke var lov å
bade på grunn av for høye bølger
og skumle understrømmer. Rødt
flagg dag etter dag, noe som
gjorde en nordlending sånn passe
forbanna. Bassenget, knappe 100
meter unna stranden, ble liksom
ikke det samme. Nei, er jeg i
Syden så skal det være fint vær
og jeg skal bade i sjøen – basta!

Trøsten var at nesten alle tekst-
meldingene fra ”gamlelandet”
startet med en eller annen beskri-
velse av været, dvs det gikk på
”regn, regn og atter regn”. Eller
som ei skrev ”Nå e æ pina.. godt
trutna etter ei heil uke med regn”.
Det var da jeg begynte å tenke at
det kanskje ikke var så galt likevel
å ligge ved bassengkanten med
solskinn, 30 grader og nordavind-
skuling.

Vel hjemme igjen sitter jeg med en
følelse av at noen og hver er blitt
trutna denne høsten. 3 dager uten
regn i august og september har så
vist satt sitt preg på folk. For folk
med åpne båter må denne høsten
ha fortonet seg som et sammen-
hengende VM i ausing. Et ”hånd-
verk” som etter dette så absolutt
bør demonstreres på neste års
landsstevne?

De som ikke har fortrengt det vil
sikkert komme på at det var noen
dager med dårlig vær i vinter
også. Våren og sommeren var
ikke helt bra den heller – synes
jeg å erindre. ”Det finnes ikke
dårlig vær – bare dårlige klær” er
et uttrykk som brukes ofte – så
ofte at det er utslitt i mine ører.
Selvfølgelig finnes det dårlig vær
og selvfølgelig påvirker dette oss
– på en eller annen måte.

For oss i kystlaget er nok været
en medvirkende årsak til at
besøket på Molokroken synes å
ha gått ned i år. Det er ikke like
trivelig å kjempe seg utover
moloen i sørvest kuling og holka

som på tørr asfalt en vakker som-
merdag. Planene for dugnad på
brygga i Bliksvær er justert flere
ganger i løpet av sommeren og
høsten på grunn av været. Olje-
bukse er ikke akkurat den mest
praktiske snekkerbuksa – og slett
ikke i stillas eller stige. Planene om
stand på Torvet i Bodø en lørdag i
september ble (heldigvis) utsatt på
grunn av været, ellers er jeg redd
kystlaget kunne ha sett langt etter
sitt forholdsvis nyinnkjøpte partytelt.

Når styret i stiftelsen ”Faxsen”
valgte Blokken Skipsverft A/S for å
skifte kjølboltene og annet vedlike-
hold på ”Faxsen” så var nok  en
meget viktig faktor at i Blokken
kunne båten stå i hus. Selv skips-
maling tørker seint ute i oktober.

Når denne høsten så langt kan
virke som en sammenhengende
eling, så trøster jeg meg med at det
må nå være den første elingen som
ikke lys han – om ikke før så til
KYSTENs landsstevnet 20. – 23.
juli neste år.  Godt vær under
stevnet er 100 ganger mer viktig
enn rødt flagg på stranda, ausing
av færing, tapt omstetning eller
forsinka reparasjon av ei brygge
som har stått han a i 100 år. Alt det
kan tas igjen seinere, men et
KYSTENs landsstevne i Bodø
kommer ikke tilbake på mange år.

Dersom stevnet avsluttes 23. juli i
strålende solskinn og en lett bris  -
og deltakerne lovpriser de fantas-
tisk sommerdager  med midnattssol
og lys(t) hele natta  – ja da skal i
alle fall ikke jeg klage på det
forbandede været mer.  ALDRI –
selv om jeg må ligge med bassen-
get neste gang jeg skal til Syden.

Ha en fortsatt fin høst –med en
eling eller to!          Aha

 ”Det forbandede været” !
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Mandag 10. oktober: Medlemsmøte
Du inviteres med dette til medlemsmøte på Norrøna hotell mandag 10. oktober kl 1900.
Nye medlemmer inviteres til å møte kl. 18.00!
Styret foreslår følgende sakliste for møtet:

☺ · Landsstevnet 2006 – status og framdrift
☺ · Bilder fra årets landsstevne i Kalvåg
☺ · «Lille Effingham» – hva gjør vi med båten?
☺ · Kystverkets tidligere anlegg på Nyholmen – orientering
☺ · «Faxsen» på slipp i Blokken – kort orientering om arbeidet
☺ · Bilder fra Vestfjordseilasen 2005
☺ · Heimbrygga til «Faxsen» i Bliksvær – rapport fra vedlikeholdet Eventuelt

Selv med en lang saksliste så tar vi sikte på å være ferdig seinest kl 2145.
Vel møtt!

24. - 28. oktober: VHF-Kurs
15-timers VHF-kurs,-  fører til sertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten
Tid: 24 -28 oktober 2005
Sted:  Molokroken
Pris: kr 1500
Kursleder: Harald Antonsen, Bodø radio

Av innholdet:
☺ · Lover og forskrifter
☺ · bruk av VHF
☺ · nød. –haster og trygging (prosedyrer)
☺ · GMDSS/DSC

Kurset går over 3 samlinger + eksamen.  Den skriftlige eksamen er på 1 time og består av 35 flervalg-
spørsmål  For å bestå prøven og få utstedt  VHF- sertifikat,  må kandidatene ikke ha flere enn 7 feil.
Kursavgiften er kr.  1.500.- og inkluderer kurshefte, eksamensgebyr og godkjent instruktør. Elevene må
medbringe 2 passfotos.

Program:
Mandag 24. oktober 18.00 - 21.00
Onsdag 26. oktober 18.00 - 21.00
Torsdag 27. oktober 17.30 - 21.00 (Besøk Bodø radio )
Fredag 28. oktober 18.00 - 20.00 (eksamen)

Påmelding innen 14 okt til Finn Arne Almås   480 28 690  / 75 58 76 54

Fredag 2. desember: Lutefiskaften
Kystlaget inviterer til hyggelig samvær med god mat og drikke.
Sted: Nordland kultursenter
Dato: fredag 2. desember
Klokka: 19.30.
Pris: ca 250 + drikke
Påmelding til Tine Tangen innen 22.november. Tlf 900 57 927

Mandag 20. januar 2006: Lagskveld
Informasjon kommer senere.

Onsdag 22. februar 2006: Årsmøte
Informasjon kommer senere

 Høstens  og vinterens seilingsplan
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     Status fra stevnestyret.

I løpet av sommeren og høsten har
vi deltatt på Unionsoppløsningstreff
i Rombaksbotn, kyststevne i Nar-
vik, Vestfjordseilas, Landsstevnet i
Kalvåg, Foldvikmarkedet, Trebåt-
dagan på Rognan, Råseglseminar
på Liland og det neste blir Bertnes-
dagene.

De fleste steder har Faxsen og/eller
Nordlændingen deltatt.

Hensikten har vært å markedsføre
Landsstevnet i Bodø til neste år og
vi har blitt meget godt mottatt
overalt.

Mange allerede har satt Lands-

stevnet på program-
met.

Vi har fått signaler
om at selv større
seilfartøyer lenger
sør i landet har lagt
inn Landsstevnet i
Bodø i seilingspro-
grammet for neste
år. Forberedelsene
pågår ellers for fullt.
Der forhandles med
artister, utstillere og
foredragsholdere og
avtaler forventes
inngått om kort tid.

To hovedsponsorer er på plass
med Løvold og Nordlandsbanken.

Møter har vært avholdt med For-
bundet KYSTENs landsstyre,
ordfører, havnesjef, kultursjef og
andre. Velvilje og oppmuntrende
tilbakemeldinger fra alle hold.

Loddsalget er godt i gang og har
allerede omtrent betalt gevinstene.
Loddene er forbausende lettsolgte
så bare meld deg på. Hjemmeside
for Landsstevnet er laget og er lagt
ut på nettet. Et av de store proble-
mene til nå har vært hvor lands-
stevnemiddagen skulle holdes på
lørdag. Dette ser nå ut til å løse seg
med at vi kanskje kan bruke Glass-
huset. Det går også rykter om at
nord-landsbåter som har over 50
års fartstid i naustet er under

oppussing for å kunne stille på
stevnet. Båtene betaler ingen
stevneavgift (kun mannskapene)–
så bare sett i gang.

Den største utfordringen i høst er
mannskapsvervingen. Vi regner
med at vi får behov for ca 200
personer.

I dette nr. av Auskaret finner du et
løst innstikk. Meld deg på så snart
du kan og ta gjerne et par ekstra
kopier og del ut til venner og kjente.

Nye skjema kan fås ved å kontakte
noen i styret pr. e-post eller tlf.
Skjemaet blir også lagt ut på Saltas
hjemmesider.

Dersom vi når ønsket antall innen
utgangen av januar slipper vi å leie
inn mannskaper fra andre. Vi har
møtt så mye velvilje og interesse fra
alle som har vært kontaktet at det
har bare vært moro å holde på med
dette.

Til sommeren skal vi arrangere
århundrets tradisjonsbåttreff i Bodø
havn!

Med hilsen

Per K. Lund

Stevneleder

Følg med på nettsiden:
www.salta.no/landsstevnet

På stand under Trebåtdagan på Rognan

Foto: Arne E. Neeraas

Landsstevne-brosjyren

www.salta.no/landsstevnet
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 Landsstevnelotteriet

I forbindelse med Landsstevnet 2006 har som kjent
kystlaget fått tillatelse til å avholde et lotteri. Hoved-
premien er en 2 1/2 roms nordlandsbåt - ferdig smurt
og med årer. 2. premien er et reisegavekort til en verdi
av kr 3.000,-

Interessen for lotteriet synes å være god og loddene
virker å være rimelig lett å selge. Så langt er omtrent
1/3 av loddbøkerne kvittert ut for salg hos lotteri-
ansvarlig, men vi trenger flere loddselgere.

Interesserte kan kontakte lotteriansvarlig, Arne H.
Andreassen, på mobil 481 08465.

En ny travel sesong er avsluttet for
M/K Faxsen og dens mannskap.
Tursesongen startet tidligere og
varte lenger enn forrige år, noe
som sier noe om M/K Faxsens
popularitet som turbåt og kultur-
formidler. Ti turer er gjennomført i
regi av kystlaget. Tjuesju chartertu-
rer er gjennomført med betalende
passasjerer. Et raskt anslag viser at
vi har hatt mellom 500 og 600
passasjerer ombord. I tillegg
kommer kystlagsmedlemmer på de
mange fine fellesturene, som
skreifiske i Lofoten,  tur i pinsen
sammen med Bodø turistforening,
tur til Bliksvær i anledning Alf sin
80-årsdag, og Trebåtdagan på
Rognan.

En særlig stor opplevelse ble reisen
til og fra Kalvåg, med mange
morsomme og noen små drama-
tiske hendelser underveis. Det blir
mange gode historier fra en slik tur.
På reisen fikk vi besøkt idylliske
steder litt utenfor allfarvei, fra
Hysvær utenfor Vega sammen med
Vegatind,  Nordøyan i Vikna,
Mausundvær i Froan, Hitra, Bud og
Rugsund. Flott å ha følge med
Norlænningen og dens trivelige
mannskap på store deler av turen.

Det omfattende sommerpro-
grammet til M/K Faxsen krever stor
innsats fra mange. Dugnads-
gjengen på mandagene gjør en stor
jobb for å holde båten i stand. Det

har vært lettere å få tak i mannskap
enn tidligere, men noen har måttet
stille oftere enn andre.

Nå er M/K Faxsen på verksted i
Blokken og får en velfortjent over-
haling og ikke minst et lenge
planlagt skifte av kjølboltene under
motoren. De siste bulletiner fra
Blokken sier at motoren og vinsj-
pumpe er nå demontert. Fartøy-
vernsenteret i Gratangen er koblet
inn for å bruke denne anledningen
til å styrke sin kompetanse på
Wichmann. M/K Faxsen blir på slipp
til uti oktober. Vi vil i tillegg til
arbeidet med kjølboltene få tettet
lekkasjer i langsgående kraveller

 En meget travel og innholdsrik sesong for M/K Faxsen

rundt keisingen slik at Idar og
makkere får ligge tørt i skipperluga-
ren. Det skiftes spiker i skroget.
Hvis det er økonomi til det, blir
vinsjen demontert, sandblåst og
metallisert, og fundamentet kontrol-
lert.  En siste stor nyhet for de
maskininteresserte er at vi har fått
tak i et fabrikknytt topplokk til
motoren fra Wärtsila-Wichmann på
Rubbestadneset. Denne blir god å
ha i reserve. Den bringes nordover
av våre venner på hurtigruta.

Med hilsen styret i stiftelsen

Odd Jarl, Idar og Tor

Foto: Arne E. Neeraas

M/K Faxsen ved kai i Bliksvær
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     Med M/K Faxsen til Kalvåg

Årets tur til Forbundet Kystens
Landsstevne ble en flott opplevelse
for de 11 som la ut fra kaia i Bodø
den 22. juli kl. 1730. Før avgang
hadde vi besøk av Halvdan Sivert-
sen og Are Simonsen som tok
lydopptak fra Wichmannen.  Muli-
gens beregnet for en CD-produk-
sjon? Alester og Karis tradisjons-
rike sjokoladekake ble sprettet som
seg hør og bør når ”Faxsen” skal på
langtur.

Etter en kort fiskestopp på Alsvika
dro vi til Arnøya og tok
ombord ”Friheden”. Vaktene
ble satt og vi ankom Hysvær
utenfor Vega lørdag formid-
dag. Der hadde vi bestilt
meny bestående av villsau
hos Øystein som driver
”Gåkkå” Mathus. Og vill-
sauen smakte nydelig,
ispedd Øysteins mange
morsomme historier.  Vi
kunne også beskue skulptu-
ren som var avduket den 20.
april i år av Dronning Sonja i
forbindelse med Vega-
øyenes plassering på
verdensarvlisten.

Fra Hysvær gikk turen
videre til Brønnøysund, hvor
vi lå ved kai denne natten.
Litt etter oss kom

”Nordlændingen” til kai.  Det ble
oppstart på nattmorgenen søndag
kl. 0400 og vi dro da til Rørvik.  Her
ble det tid til en liten stopp og et
besøk på NORVEG som er et
senter for kystkultur og kystnæring.

Vi gikk videre til Nordøyan samme
dag. Her ble vi tatt vel imot av
familien til Odd-Einar.  Det ble
vartet opp med kaffe og nystekte
vaffelkaker på fiskarheimen.  Her
fikk vi også et innblikk i stedets
historie og hvordan det drives i dag

av Asbjørn Roar Brekk. Vi besøkte
også minnesmerket etter hurtigru-
teskipet Sanct Svithun som forliste i
nærheten av Oksen 21. oktober
1962.  Dagen etter dro vi ut til
posisjonen der vrakrestene etter
Sanct Svithun nå ligger.  Her holdt
vi en liten minnestund der Alester
kastet markblomster på sjøen. Tine
og Heidi sang ”O bli hos meg” til
tonene fra trekkspillet til Oddbjørn.

Fra Nordøyan ble det en hel dags
seilas til vi ankom Mausundvær
utenfor Frøya sent på mandags
kveld sammen med
”Nordlændingen” som var i følge
med oss . Her ble det sen middag
og en spasertur på land før roen
igjen senket seg ombord.  Fra
Mausundvær gikk turen videre til
Bud etter et kort opphold på Sand-
stad hvor Marit mønstret av og Tor
og Jørgen kom på.  På Bud var
Dagrunn så uheldig å slite av
menisken og korsbåndet da hun
skulle borde Faxsen fra
Nordlændingen. Dagen etter gikk
ferden videre til Ålesund hvor
Dagrunn ble innlagt og operert på
sykehuset.  Vi dro videre til Måløy
hvor vi overnattet ved kai. Torsdag
formiddag ankom vi Rugsund hvor
det skulle være samseiling til

Foto: Tine Tangen

Foto: Isak Stenersen

Hos Øystein i "Gåkkå" mathus

Det er servert
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Kalvåg.  Vi ankom Kalvåg i et
strålende vær som skulle vise seg
å vare under hele stevnet.

I Kalvåg ble vi anvist plass ved en
brygge som ikke var så altfor
sentral.  Standen ble rigget på
markedsplassen hvor vi skulle
profilere vårt eget stevne i 2006.
Fredag var Faxsen med i historisk
konvoi, mens noen sto på stand.
Om kvelden hadde vi grillfest om
bord, hvor landgangen viste seg å
være et utmerket grillstativ.  Lørdag
morgen måtte noen av oss reise
hjem igjen, denne gangen med fly,
for å rekke tilbake på jobb.

Det ble noen fine stevnedager i
Kalvåg, og nok en gang fikk vi
være så heldige å oppleve en
langtur med Faxsen.

Tine og John

Foto: Isak Stenersen

Foto: Isak Stenersen

Kalvåg

Syng med den stemme du har

…vies spesiell oppmerksomhet i kystlags-kretser for tiden.  Man skal heller
ikke være redd for å prøve noe nytt.  Men diesel-marinert hvalbiff, det vil vi
ikke anbefale, rapporterer mannskapet på M/K Faxsen.

Mat-tradisjoner



Medlemsblad for Kystlaget Salta VIIIoktober  2005

Salten Veteranbåtlag inviterte til
Trebåtdagan på Rognan 25. – 27.
august, og Kystlaget Salta stillte
opp med både store og små båter.
Saltstraumen har regien når vi skal
innover fjorden, så avgang fra
Bodø var på fredag formiddag.
Været var vått som vanlig i høst og
det virka som om seien i Saltstrau-
men også var værsjuk. Det skal
mer enn en fisk til å mette alle som
var om bord på M/K Faxsen, så
fangsten ble overført til M/K Storøy.
Så gikk turen inn til Vågan, der
resten av mannskapet mønstret på.
Middag ble servert på turen inn
fjorden, og vi var fortøyd i den nye
brygga på Rognan i tide til å nå
foredraget til Kai Linde om ”Båtbyg-
ging i Saltdal”.

Været innbød ikke til sosialt sam-
vær på framdekket av M/K Faxsen,
men en trivelig tradisjon er at Åse
og Odd Einar inviterer til god mat
og drikke i heimhusan til Åse.
Mange fant veien dit bort og flere
kom utpå kvelden, og alle ble

servert bacalao. Vi takker for den
utrolige gjestfriheten vi blir møtt av
der i huset.

Aktivitetene på lørdag var mange,
og heldigvis ble vi møtt av sol og
nesten skyfri himmel da søvnen var
gnidd ut av øyan på ”morrakvisten”.
Utstillinger, grilling, salgsboder,
håndverksteknikker, byvandring,
helikopterbråk,  er noen av aktivite-

 Trebåtdagan på Rognan

Ved kai på Rognan

Foto: Arne E. Neeraas

tene som trakk veldig mye folk til
Rognan denne dagen. Vår egen
Alester Hansen viste utstillingen
”Isahvsskutene fra Skånland
Handelsted” og Kystlaget profilerte
seg med informasjon om Lands-
stevnet –06 og salg av lodd, T-
skjorter med mer.

Den nye Dampskipskaia ble  offisi-
elt åpnet av ordføreren og alle

Foto: Arne E. Neeraas

Ro nu da !
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Nr Tid Båtnavn Roere Hjemsted Båtbygger Lengde

1 1.02.54. Lynpila Kai Linde, Rikard Evensen Saltdal Kai Linde 2003 2 1/2

2 1.03.16. Lausungen Jostein Stige, Halvard Toften Sørfold D. Rønnebu 1995 2roms

3 1.06.10. Alfred Sven Blomberg,Ole Bendik Bendiksen Saltdal Kai Linde 1999 3 roms

4 1.07.05. Juno Kjetil Stranda, Ole Stormo Saltdal Vassbotn 1985 2 1/2 roms

5 1.07.20. Tind Anne og Johan Steinvik Bodø Bindal ca 1930 2roms

6 1.08.10. Odd Einar Idar Henriksen,Tine Tangen Bodø Bindal 2 roms

7 1.09.00. Josefine Leif Sjøbu, Fin Arne Almås Bodø Vollan 2roms

8 1.10.15. Flaxen Sven Wulff, Arne Bjørn Pettersen Lofoten B. Lillevoll 2004 2 1/2roms

9 1.11.30. Willum Inger Reidun og Sverre Willumsen Bodø 3 roms

10 1.13.12 Per Nilso Per Kristian Walkes, Ørjan Høyås Saltdal Rana 1890 2 1/2 roms

Resultat den 11. nordlandsbåtfemila

båtene som lå ved kai stemte i med
den lyd de kunne gi, Ingen klarte å
overdøve M/K Faxsen. Så var det
tid for den 11. Nordlandsbåt-
femmila og 10 båter stilte til start
under gode forhold. Kystlaget Salta
var godt representert med 4 båter.
”Lynpila” med Kai Linde og Rikard
Evensen gikk først i mål på tiden
1.02.54.

Vel fortøyd ble vi atter en gang
invitert på mat hos Åse og Odd
Einar, før turen gikk til Brygga kro
med maritim quis, premieutdeling
og sist men ikke minst: Konsert
med Boknakaran.

Til rors på "Nordlændingen"

Foto: Arne E. Neeraas

Søndag var det som vanlig defile-
ring av alle båtene forbi kaia, og
deretter ble kursen lagt utover
fjorden. Tre av oss mønstret på
Fembøringen ”Nordlændingen” som
mannskap. Vi var vel skårunger alle
tre, men det gav mersmak å kunne
seile utover fjorden i 8 knops fart.

Dessverre fikk Kai Linde rett da han
sa at vinden ville løye etter hvert,
og motoren måtte startes for å nå
Salstraumen når han sto.  Men
motordur til tross, var det en fin
opplevelse å komme tilbake til
Bodø med ”Nordlændingen”. Takk
for turen.

Arne E.

"Fauskværingen"

Foto: Arne E. Neeraas

Hvem er interessert i å delta på markedsplassen?  Vi vet at vi har mange dyktige håndtverkere i
laget, og det er viktig at vi får tilbakemelding så snart som mulig om noen av medlemmene ønsker
å delta.
Kontakt John eller Kristin.

 Deltakere til markedsplassen under landstevnet -06
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Sol fra skyfri himmel, mange sommerlige plussgrader
og NV bris 3-5 m/s  var rammen om årets Vestfjord-
helg - Norges 4. største seilas!  Hele 10 fembøringer
og 3 åttringer var påmeldt årets seilas, av totalt 88
båter. 78 av disse fullførte, derav 4 fembøringer og 2
åttringer.

Følgebåt Faxsen var godt bemannet i år.  Mannskapet
nøt både seilasen, sommeren og et rimelig godt fiske.
Det var mange munner å mette!  En torsk på 11,85 kg
ble halt om bord ved Flatøya, 1 makrell (!) og en del
småsei kom over ripa, og en brukbar storsei-fangst på
andre siden fjorden sørget for gode måltider både
lørdag og søndag.

Regatta-resultater:

Ungsmaløy vant fembøringsklassen, foran Vågar og
Heggvin.  Hæringen vant både åttringsklassen og
skøyteklassen! For øvrige resultater, henviser vi til
Bodø Seilforenings nettsider: www.bodoseilforening.no

 Vestfjord-seilasen

Foto: Isak Stenersen

Vestfjordseilasen 2005

Et av punktene i Aktivitetsplan 2005
er å avklare ”Lille Effingham”s
videre skjebne. Styret har derfor
bestemt å sette saken på dagsor-
den i medlemsmøtet 10. oktober,
med sikte på å starte på en pro-
sess for å få til en slik avklaring.

”Lille Effingham” er en livbåt til HMS
”Effingham”, som grunnstøtte og
sank ved Bliksvær under krigen.
Båten havnet etter hvert på Kjelling
i Gildeskål. Etter det vi kjenner til
ble båten i noen år etter krigen
brukt til forskjellige oppdrag i
forbindelse med klippfisk-
produksjon, før den ble plassert i et
naust, hvor Kystlaget Salta fikk den
i gave i 1999.

På grunn av lekkasjer og noen

 "Lille Effingham"

mindre skader ble det gjort avtale
med båtbyggerlinjen ved Saltdal
Videregående skole om å få gjort
nødvendig reparasjonsarbeid der.
På det tidspunkt så man i Kystlaget
Salta mulighet for at båten i restau-
rert stand kunne bli en attraksjon
som kunne bli vist frem i havna ved
ulike arrangementer.

Avtalen med skolen gikk ut på at
arbeidet, siden skolen var inn i en
slakk periode med få elever, skulle
utføres vederlagsfritt mot at kyst-
laget skulle dekke alle kostnader til
medgått materiell. Etter et par år
var arbeidet, som ble utført av
lærere ved skolen, gjort og båten
ble transportert fra Rognan til Bodø
hvor den ble plassert oppe på

Rønvik Gård. Her ble den tildekket
med presenning stående over en
vinter hvoretter det ble ordnet med
plass for den på Bodø Flystasjon,
hvor den fortsatt står.

Nærmere orientering vil bli gitt på
medlemsmøtet.

"Lille Effingham"

Foto: Kristin Norli

Årets Lofot-fiske var til å grine av,
mener Monrad.

Lite trøst å få av lugarkameratene
Hermann, Arne T og Jørgen på
Storøy.

 Lofot-fisket -05

Foto: Hermann Eliassen
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Det har vært jobbet på brygga i sommer, over 250
timer er bokført. Taket og heishuset er reparert.
Også en del av veggen er skiftet og malt.  Forelø-
pig siste dugnadstur var 2.-4. september.  Det blir
en dagstur til for å ta ned stillasen.

     Heimbrygga

Hermann og Hugo på taketDugnad på brygga

Foto:John TorstensenFoto:John Torstensen

 Bursdags- og dugnadshelg i Bliksvær

Fredag 3. mai var «hele Bliksvær»
og flere til samlet til populær
bursdagsfest på ungdomshuset.
Alf Pedersen fylte 80 år, og mange
ønsket å hylle jubilanten. På me-
nyen sto (selvfølgelig) kald sei med
rømme, etterfulgt av kaffe og et
overdådig kakebord.  Det ble
mange taler og gode ord, koselige
hilsner fra «ungan» i familien, og
musikalske innslag.

Mange kystlagsmedlemmer deltok i
feiringen, og benyttet - som avtalt
på vårens medlemsmøte - resten
av helgen til vårpuss på båtene
(Faxsen, Storøy og Øysteinfjord).
Lørdagskvelden innviet vi ny-kaia.

"Morra"-dugnad

Foto: Arne E. NeeraasFoto: John Torstensen

80- års jubilanten

     Vi gratulerer

Alf Pedersen med 80-års-dagen!Odd Jarl Borch med 50-års-dagen! Arne E. Neeraas med 50-års-dagen!
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Forsidebilde:
"Under seil fra Rognan."
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 Ymse

Noe du savner fra årets stev-
ner/begivenheter?  Kontakt
redaksjonen, eller send bilder +
(litt) tekst fra DIN tur til:

arne@neeraas.no

Molokroken Båthavn

I disse dager foretar Risheim
Dykkerservice en inspeksjon av
flytebryggene, kjettinger, fester
m.m. i båthavna. På bakgrunn av
inspeksjon vil firmaet utarbeide en
tilstandsrapport for anlegget. Så blir
det opp til styret å ta stilling til hva
som eventuelt skal gjøres av
reparasjoner. Dersom tilstands-
rapporten er klar vil det bli gitt en
kort orientering om saken på
medlemsmøtet 10. oktober.

Stand på Bertnesdagan:

Salta vil være på plass med egen
stand under Bertnesdagan, 7. – 9.
oktober. Hensikten med en slik
stand er å bidra til å synliggjøre
kystlaget og markedsføre neste års
landsstevne. Det vil bli salg av lodd
i landsstevnelotteriet og kystlags-
effekter. Selvfølgelig håper vi også
på å få vervet nye medlemmer.

Det er første gang Salta profilerer
seg på denne måten i forbindelse
med alle ”dagan” som arrangeres i
Bodøområdet. Ut fra erfaringene på
Bertnes får vi vurdere om det kan
være aktuelt å gjenta et slik opp-
legg ved et senere høve.

Vi jobber også med et opplegg for
være på plass i Glasshuset en
lørdag i slutten av november eller
begynnelsen av desember. Der er
det imidlertid mange som ”sloss”
om den plassen i førjulstida. Der-
som vi får plass vil vi gjøre som i
fjorsommer – ta med oss en
nordlandsbåt inn i Glasshuset og
skape liv og røre rundt denne.

27 nye medlemmer

Så langt i år har Salta fått 27 nye
medlemmer, hvorav 6 er overført
fra andre kystlag. Med en  avgang
på 23, hvorav 9 er gått til andre lag,
betyr det at medlemstallet holder
seg ganske konstant.

Kystlaget Salta fortsatt det største
kystlaget i Nordland, med nesten ¼
av alle medlemmene i fylket. Men
det er plass til mange, mange
flere, så stå på og verv nye.

Søknad om midler fra Norsk
Kulturminnefond
I forbindelse med reparasjon av
brygga i Bliksvær har styret søkt
Norsk Kulturminnefond om midler.

Vi har fått bekreftelse fra fondet på
at søknaden er mottatt innen
fristen, 1. september, og at søkna-
den nå er sendt videre til faglig
vurdering og gjennomgang av
eksterne konsulenter.

Totalt mottok fondet 103 søknader,
som skal kjempe om de omkring 6.
millionene som skal fordeles i
denne runden. Det er styret i fondet
som foretar tildelig, som vi skje på
styremøte 31.10 – 1.11.

Klikk deg inn på
www.kulturminnefondet.no dersom
du vil vite mer om fondet og regler
for tildelig.

Nyheter finner du på:

www.salta.no

www.salta.no/landsstevnet

www.faxsen.com

www.kysten.no

I løpet av oktober vil de bryggene
som ikke er i bruk i vinter bli sikret
med tau, slik det er kommet forslag
om tidligere.


